
ATA DA QUINQUAGÉSIMA OCTOGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOM FELICIANO, DO DIA CINCO 

DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de Dois Mil e Dezenove, às dezenove horas e quarenta 

e cinco minutos, sob Presidência do Senhor Vereador Luiz Waclaw Lempek Maliszewski, o qual 

invocando a proteção de Deus deu por aberta a Quinquagésima Octogésima Nona Sessão 

Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Dom Feliciano, RS, do dia cinco do mês de 

agosto do ano de Dois Mil e dezenove, de imediato o Senhor Presidente perguntou aos 

senhores e Senhoras Vereadores, se os mesmos possuíam cópia da ata da Sessão Ordinária do 

dia quinze de julho de Dois Mil e Dezenove, os quais informaram que sim, prosseguindo o 

Senhor Presidente colocou a ata em discussão e votação, restando aprovada por unanimidade. 

Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que a Secretaria da Mesa, Senhora Vereadora Ana 

Claudia Lesnik, procedesse à leitura de Oficio de número trinta e Cinco da Secretaria Municipal 

de Educação Cultura e Esportes, convidando o Presidente da Câmara e demais vereadores para 

participarem do Seminário Municipal de Educação que acontecerá nos próximos dias oito e 

nove de agosto do corrente ano, nas dependências do Salão Paroquial. Prosseguindo o Senhor 

Presidente solicitou que fosse feita a leitura do Ofício de número Cento e Setenta e Oito, 

assinado pelo Deputado Federal Lucas Redecker, endereçado a Senhora Vereadora Ana 

Claudia Lesnik, informando que está sendo encaminhando para o Município de Dom Feliciano, 

RS, recursos no montante de Duzentos e Cinquenta Mil Reais, destinados para a área de 

Educação. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura da Menção 

Honrosa em favor de Ely Guterres Ribeiro, Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que o 

Senhor Vereador Darlei Iaroszewski, procedesse à entrega do Certificado ao Homenageado. 

Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura do Projeto de Lei de 

número Sessenta e Seis de Dois Mil e Dezenove, de origem do Poder Executivo Municipal o 

qual abre Crédito Suplementar no valor de Trezentos e Vinte e Cinco Mil e Sessenta e oito 

Reais nas seguintes Secretarias: a) Gabinete do Prefeito; b) Secretaria Municipal de Gestão 

Pública; c) Secretaria Municipal de Cidadania, Ação e Desenvolvimento Social; d) Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Rural, Sustentável e Meio Ambiente; e) Secretaria Municipal de 

Educação Cultura e Desportes; f) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Urbano.  

Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura do Projeto de Lei de 

número Sessenta e Sete de Dois Mil e Dezenove, de Origem do Poder Executivo Municipal o 

qual abre Credito Suplementar no Valor de Dois Mil e Quinhentos Reais, no Gabinete do 

Prefeito. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura do Projeto de Lei 

de número Sessenta e Oito, de Dois Mil e Dezenove, de origem do Poder Executivo Municipal, 

o qual propõe alteração na Lei que trata do quadro de Servidores Municipais. Prosseguindo o 

Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura do  Projeto de Lei de número Sessenta e 

Nove, de Origem do Poder Executivo Municipal o qual da denominação de novas Ruas, que 

foram  abertas na cidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura 

de projeto de Lei de número Setenta, de Dois Mil e Dezenove de origem do Poder Executivo 

Municipal, o qual abre crédito Suplementar no valor de Cinquenta Mil Reais junto a Secretaria 

de Educação Cultura e Esportes. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a 

leitura do Projeto de Lei de número Dezessete, de Dois Mil e Dezenove de origem do Poder 

Executivo Municipal, o qual trata do acerto da diferença entre os valores pagos pelo Município 

aos Professores e o valor do Piso Nacional, após sua discussão restou aprovado por 



unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura do Projeto 

de Lei de número Sessenta e Cinco de Dois Mil e Dezenove de origem do Poder Executivo 

Municipal o qual Crédito Suplementar no valor de Treze Mil e Seiscentos Reais, junto a Câmara 

Municipal de Vereadores, após sua discussão e votação restou aprovado por unanimidade. 

Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura do Projeto de Lei de 

número treze de dois Mil e Dezenove, assinado pela Senhora Vereadora Ana Claudia Lesnik, o 

qual Institui a Politica Municipal de Incentivo a Prática de Esportes para Pessoas Idosas, o qual 

após sua discussão e votação restou aprovado por unanimidade. Prosseguindo o Senhor 

Presidente solicitou que fosse feita a leitura do Projeto de Lei de número quinze, de Dois Mil e 

Dezenove, assinado pelo Senhor Vereador Luiz Waclaw Lempek Maliszewski, o qual trata da 

questão da garantia para assinatura de Contratos de para construção de obras e de prestação 

de serviços com o Poder Público Municipal, ao qual foi apresentado uma Emenda, após sua 

discussão e votação foi aprovado por unanimidade, juntamente com a Emenda. Prosseguindo 

o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura do Projeto de Lei de número Dezesseis 

de Dois Mil e dezenove, assinado pela Senhora Vereadora Ana Claudia Lesnik, o qual Institui o 

Programa Farmácia Solidária, o qual após discussão e votação restou aprovado por 

unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura da Indicação 

de número Vinte e Dois de Dois Mil e Dezenove, assinada pelos Vereadores, Ana Claudia Lesnik 

e Pelo Vereador Celso Roberto Jeske, a qual solicita que a Administração Municipal 

disponibilize uniforme aos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde, após sua discussão e 

votação restou aprovada por unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que 

fosse feita a leitura das Indicações de Números Vinte e Três e Vinte e Quatro, as quais tem o 

mesmo teor, assinadas pelos Senhores Vereadores, Ana Claudia Lesnik e Tiago André Szortyka, 

após a discussão e votação das duas indicações, restaram aprovadas por unanimidade.  

Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura de Indicação de número 

Vinte e Cinco, de Dois Mil e Dezenove, assinada pelos Senhores Vereadores, Cristiano José 

Studzinski e Luiz Waclaw Lempek Maliszewski, Indicação referente à Empresa Vivo, no sentido 

de que sejam melhorados os Sinais de Telefonia/Internet, em nosso Município, após sua 

discussão e votação, restou aprovada por unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente 

solicitou que fosse feita a leitura de Pedido de Informações de número Sete de Dois Mil e 

Dezenove, assinado pelo Senhor Vereador Luiz Waclaw Lempek Maliszewski, o qual solicita 

informações ao Poder Executivo Municipal, sobre Serviços de Máquinas e Equipamentos 

Rodoviários, prestado por Servidores Municipais nos fins de semana, após sua discussão e 

votação restou aprovado por unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que 

fosse feita a leitura dos pedidos de Providencias de números, Vinte e Sete, Vinte e Oito, Vinte e 

Nove, Trinta e Trinta e Um, de Dois Mil e Dezenove, assinados pelo Senhor Vereador Darlei 

Iaroszewski, os quais pedem providencias por parte da Administração Municipal, no sentido de 

recuperar diversos trechos de estradas no interior do Município, bem como serviços que se 

fazem necessários nas lavouras dos agricultores, após sua discussão e votação, os pedidos de 

providencias restaram aprovados por unanimidade. Dando prosseguimento o Senhor 

Presidente solicitou que fosse feito a leitura do pedido de Providencias de número Trinta e 

Dois de Dois Mil e Dezenove, assinado pelo senhor Vereador Luiz Waclaw Lempek Maliszewski, 

o qual solicita providencias por parte da Administração Municipal no sentido de que seja feita 

a manutenção da sinalização das placas de transito dentro do Perímetro Urbano, após sua 

discussão e votação restou aprovado por unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente 



solicitou que fosse feita a leitura de Pedido de Providenciais de número Trinta e Três, de Doeis 

Mil e Dezenove, assinado pelo Senhor Vereador Celso Roberto Jeske, o qual solicita 

providencias por parte da Administração Municipal, no sentido de que sejam recuperados os 

bancos existentes junto a Praça da Casa de Cultura, após sua discussão e votação restou 

aprovado por unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a 

leitura de Indicação de número Trinta e Quatro de Dois Mil e Dezenove, assinado pelo Senhor 

Vereador Osvair Alves da Silva, o qual pede providencias por parte da Administração Municipal 

no sentido de tomar algumas providencias para solucionar o problema da existência de tantos 

cães e gatos soltos nas Ruas da Cidade, apos sua discussão e votação restou aprovado por 

unanimidade. Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura de Pedido 

de Providencias de número Trinta e Cinco de Dois Mil e Dezenove, assinado pelo Senhor 

Vereador Cristiano Jose Studzinski, o qual solicita providencias por parte da Administração 

Municipal no sentido de recuperar parte da estrada que vai para a Linha Tomás Flores, após 

sua discussão e votação restou aprovado por unanimidade.  Após intervalo regimental, o 

Senhor Presidente passou para a Hora do Grande Expediente, pela ordem de inscrição 

primeira Vereadora a fazer uso da palavra foi a Senhora Vereadora, Ana Claudia Lesnik, a qual 

saudou a todos e disse que foi procurada por alguns Agentes de Saúde, os quais estão 

preocupados com as dificuldades que estão passando, sobre a necessidade de assinatura do 

ponto, bem como a questão do Décimo Quarto Salário. Disse que esteve visitando a escola 

Municipal Padre Constantino, onde tivemos informações de que a água consumida naquela 

escola não é de boa qualidade. Disse que esteve em reunião com a direção da CEEE, bem como 

com a Direção da CORSAN. Disse que esteve reunida com os dirigentes do DAER, para tratar da 

questão da estrada que liga Dom Feliciano ao Município de Encruzilhada do Sul. Registrou o 

seu agradecimento ao Deputado Lucas Redecker, o qual encaminhou recursos para a Educação 

de Dom Feliciano. Falou sobre a Ex-governadora Ieda Cruzius, que foi governadora do Estado. 

Próximo Vereador a fazer uso da Palavra foi o Senhor Vereador Cristiano Jose Studzinski, o 

qual saudou a todos e disse que nos últimos dias tem feito muitas visitas no interior do 

Município, onde pode perceber quantas dificuldades que passam os agricultores, 

principalmente na questão das estradas. Falou de pessoas que tem problemas de saúde em 

localidades que não tem Agentes de Saúde. Comentou sobre a questão das estradas na Linha 

Tomás Flores. Comentou sobre o projeto que trata do piso dos professores. Comentou sobre a 

importância do Centro de Convivência para crianças com necessidades especiais que foi 

inaugurado há poucos dias. Parabenizou o Prefeito Municipal pela construção dos calçamentos 

nas Ruas da cidade. Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Darlei 

Iaroszewski, o qual saudou a todos e disse que esteve na festa do Motorista na Cidade de 

Amaral Ferrador, onde pode trocar experiências com os vereadores daquele Município disse 

que ao retornar aproveitamos a oportunidade para conferir as condições difíceis em que se 

encontram as estradas no interior do Município, sabemos que em alguma localidade a 

população é atendida de uma maneira melhor. Comentou sobre a homenagem que foi feita 

pela Câmara ao Senhor Ely Guterres Ribeiro, pelos seus serviços prestados a comunidade 

durante muitos anos. Falou das festas que são realizadas no interior. Cumprimentou os 

colonos e os motoristas pelo seu dia, pessoas que tanto produzem para o progresso de Dom 

Feliciano, falou da importância da recuperação das praças de nossa cidade. Falou sobre o belo 

trabalho realizado pelas artesãs de Dom Feliciano. Comentou sobre a questão  dos para-raios 

existentes na cidade. Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Osvair 



Alves da Silva, o qual saudou a todos comentou sobre o projeto que propõe o acordo da 

Administração Municipal com os professores, dizendo que o projeto foi aprovado e que deste 

modo todos ficaram contentes. Falou da importância das emendas Parlamentares que os 

deputados estão encaminhando para o Município de Dom Feliciano, os quais estão fazendo a 

sua parte. Comentou sobre a questão da falta de agentes de saúde em sua região. Falou sobre 

diversos trechos de estradas no interior do Município, os quais estão em muitos lugares quase 

intransitáveis. Falou da falta de abrigos em diversas localidades para abrigar as crianças que 

aguardam o transporte escolar. Disse estar contente com o Prefeito Municipal realização pelo 

trabalho de construção  dos calçamentos de Ruas da Cidade. Comentou sobre o calçamento da 

Rua dos Imigrantes, cujas obras estão paradas. Falou da estrada que liga Dom Feliciano, ao 

Município de Encruzilhada do Sul, dizendo ser a estrada pela qual passa grande parte de nossa 

produção. Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Luiz Waclaw 

Lempek Maliszewski, o qual saudou a todos e disse que queria expressar os seus sentimentos 

de pesar pelo falecimento da Senhora Dione Kober, ocorrido dias atrás. Também registrar o 

falecimento do Senhor Frontino Pereira Nunes, apresentando às condolências as famílias 

enlutadas. Comentou sobre o seu projeto que prevê um seguro a ser pago pelas empresas que 

contratar obras ou serviços de altos valores com o Município. Comentou sobre o problema das 

placas de sinalização existentes no perímetro urbano. Comentou sobre a realização do 

campeonato municipal de Futebol de Salão. Disse estar muito preocupado com a maneira com  

que estão sendo conduzido os trabalhos de maquinas nos fins de semana, pelos servidores do 

Município. Falou sobre o problema da Empresa de Telefonia VIVO cujos trabalhos estão 

deixando muito a desejar. Desejou um feliz dia dos pais, que ocorrerá no próximo dia doze de 

agosto. Próximo Vereador a fazer uso da palavra foi o Senhor Vereador Tiago André Szortika, o 

qual saudou a todos e disse que quer registrar a importância que tem para Dom Feliciano, a 

implantação do Centro de Convivência que foi implantado pela Administração Municipal, algo 

que estava faltando. Comentou sobre as decisões do Governo do Estado, no sentido de 

diminuir os recursos destinados para a área dos Agentes de Saúde.  Comentou sobre a 

importância dos gabinetes odontológicos dizendo esperar  que em breve possa ser instalado 

um na localidade da Vila Fátima. Comentou sobre a questão dos uniformes dizendo que os 

mesmo estão previstos na legislação que trata da segurança do trabalhador mais conhecido 

por Equipamentos de Proteção Individual. Falou sobre o grande trabalho realizado pelas forças 

de seguranças em nosso Município, em razão de um assalto a banco realizado em Dom 

Feliciano. Falou da necessidade de se atualizar o Código de Postura do Município. Falou da 

importância de se aplicar bem os recursos públicos, e disse que na próxima sessão vai trazer 

informações importantes a respeito das despesas efetuadas pela Câmara de Vereadores. Nada 

mais havendo a ser tratado o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão da qual foi lavrada 

a presente ata que após lida discutida votada e aprovada, vai assinada pelo Presidente e pela 

Secretaria, sala das sessões, cindo de agosto de Dois Mil e Dezenove. 
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